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PALAVRA DO ARCEBISPO

VAMOS ADORÁ-LO
Queridos irmãos e irmãs,
“E o Verbo se fez carne” (Jo 1,14).
Com essas poucas e simples palavras, o evangelista João descreve o
mistério que celebramos na Noite de
Natal. A Palavra de Deus, o próprio
Deus que “estava com Deus” (Jo 1,13), tornou-se um homem.
DOM WASHINGTON CRUZ, CP
Em uma de suas famosas homilias
Arcebispo Metropolitano de Goiânia
de Natal, São Leão Magno ilustrou a
verdade do Mistério que celebramos:
“Ele se abaixou para assumir nossa humilde condição sem diminuir sua majestade. Ele permaneceu o que era e tomou o
que não era, unindo a verdadeira natureza de um servo com
a natureza pela qual ele é igual ao Pai. (...) Dessa maneira, a
humildade é recebida pela majestade, a fraqueza pelo poder,
a mortalidade pela eternidade” (Sobre o Natal, 2).
Ao assumir nossa humanidade, Deus habitou entre nós.
Ele não fala mais através dos profetas, mas diretamente
através de seu Filho feito homem. Deus, em seu amor, desceu para nós. Por isso, no Natal, celebramos a incrível benevolência divina.
Poderíamos nos perguntar: por que Deus quis assumir nossa condição humilde e nossa natureza humana? O evangelista
João ainda responde com estas palavras: “Para aqueles que
o aceitaram, deu poder para se tornarem ﬁlho de Deus: para
aqueles que creem em seu nome, que ... nasceram de Deus”
(Jo 1,12). A encarnação do Verbo de Deus realiza um projeto
pensado desde o princípio na mente de Criador: introduzir
cada um de nós na comunhão consigo, participando de sua
própria vida, e fazer com que cada um de nós participe da
condição divina que é própria do Filho unigênito, que está
no seio do Pai. O Verbo se fez carne para que pudéssemos,
através dele e nele, nos realizar de acordo com a verdade de
nosso ser: nos tornarmos ﬁlhos no Filho. Essa é a alegria que
nos é comunicada no Natal.
Quanta luz emana do berço de Belém! Quanta luz – da
graça, do consolo e da salvação – nos traz o Menino Jesus!
Deixemos que a luz do Natal ilumine nosso coração e nossa existência; nossas famílias chamadas à santidade do amor
esponsal, ﬁel e fecundo; o valor incomensurável da vida, desde a concepção ao seu ﬁm natural; nossos líderes para que
possam, com honestidade e inteligência, guardar e cultivar o
bem comum; os doentes que sofrem no corpo e na alma, na
busca de um sentido completo da vida, mesmo na dor e no
infortúnio; o mundo da escola para que ofereça um serviço
educacional que promova crianças e jovens a serem homens
e mulheres plenos em Cristo; cada um de nós, relembrando o
dever de solidariedade com os pobres e marginalizados.
No Natal, cada um de nós deixa de ser “algo” e se torna
“alguém”, porque Deus cuida de nós: não um Deus que é
uma causa distante do mundo, indiferente ao nosso destino,
mas um Deus que se tornou homem e veio morar entre nós.
Desejo a todos um Santo e feliz Natal!

Arcebispo de Goiânia: Dom Washington Cruz
Bispos Auxiliares: Dom Levi Bonatto e Dom Moacir Silva Arantes
Coordenadora de Comunicação: Eliane Borges (GO 00575 JP)
Consultor Teológico: Pe. Warlen Maxwell
Jornalista Responsável: Fúlvio Costa (MTB 8674/DF)
Redação: Fúlvio Costa / Eliane Borges
Revisão: Camila Di Assis
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Editorial
A presente edição traz reportagem de
capa sobre o Natal do Senhor. Embora
estejamos acostumados com um Natal
de luzes, consumismo a todo o momento, presentes, o Evangelho nos convida
a olhar para a manjedoura de Nosso Senhor Jesus Cristo e ver nela as manjedouras dos nossos dias. Muitas pessoas
precisam do amor, da nossa atenção,
muitos tampouco conhecem o verdadeiro
sentido do nascimento do Deus Menino.
Como cristãos, precisamos nos incomodar com o fato de que o país mais católico
do mundo ainda padece da falta de Jesus
em suas casas. Apresentamos algumas

ações de pastorais, movimentos, paróquias e obras sociais, para que os irmãos,
sobretudo os menos favorecidos possam
ter um Natal mais feliz. As iniciativas, porém, visam não só a um Natal, mas a uma
vida melhor, para todos, o ano inteiro.
Boa leitura e um Feliz e
Santo Natal a todos!
Siga-nos nas redes sociais:
@jornalencontrosemanal
@jornalencontro
@jornalencontro

Aconteceu
Celebrada Missa em ação de graças pelos
53 anos da dedicação da Catedral de Goiânia
A noite foi de festa no dia 10 de dezembro, na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora – Catedral Metropolitana de
Goiânia. O pároco, padre Carlos Gomes,
foi quem presidiu a Santa Missa em ação
de graças pelos 53 anos de dedicação da
Catedral. Em sua homilia, ele falou das
motivações da celebração. “Hoje é um dia
de festa para esta Catedral Metropolitana, de modo que é preciso celebrar solenemente os 53 anos de dedicação deste
templo que é a Igreja Mãe da Arquidiocese de Goiânia”, aﬁrmou.
O pároco também fez um resgate da
história da Catedral, lembrando a cerimônia de dedicação. “Historicamente esta Catedral levou 19 anos para ser
construída e ela foi dedicada na época
de Dom Fernando, primeiro arcebispo
de Goiânia. No ano de 1966, esteve aqui
para fazer a dedicação o então núncio
apostólico no Brasil, cardeal Sebastião
Baggio.”
Padre Carlos fez ainda comentários
sobre a característica fundamental desse templo. “Somos uma igreja de portas

Foto: Rudger Remígio
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abertas e, como Igreja Mãe, ela acolhe todos que aqui chegam. Muitos aqui nesta
Catedral já foram enviados em missão ao
encontro dos que estavam fora, daqueles
que estavam afastados”, concluiu.
Participou da celebração Manoel
Moreira da Silva, ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística,
que esteve presente também na dedicação da Catedral no ano de 1966. “Aquela foi uma celebração muito bonita e eu
estava lá. Foi um importante momento
da nossa Igreja que não devemos esquecer, e sim dar sempre graças a Deus”,
recordou.

17/12/2019 17:58:13

Dezembro de 2019

Arquidiocese de Goiânia

ARQUIDIOCESE EM MOVIMENTO

O Silêncio na Liturgia

3

é tema da última Reunião de Pastoral deste ano

Mistério da Eucaristia, após a comunhão. No entanto, adverte, é necessário ter sabedoria para não estender
exageradamente o tempo do silêncio
e comprometer o seu propósito na liturgia.
“Sabe-se que para o homem de
hoje, o silêncio é, infelizmente, o sinal mais explícito do vazio, do nada,
e procura-se fugir ao máximo dele,
preferindo qualquer tipo de barulho

Dom Washington Cruz presidiu Missa Jubilar
pelos 125 anos dos redentoristas em Goiás

Foto: Rudger Remígio

Pe. Alaor Rodrigues celebra
80 anos de vida e 50 de sacerdócio
com Santa Missa na Catedral

ao incômodo que ele gera. O silêncio
é um valor importantíssimo a ser resgatado, redescoberto, como parte integrante da comunicação (disponibilidade para ouvir o outro) e da liturgia,
para que se possamos estar, conscientemente, com Deus e consigo mesmo,
em plenitude de coração e de mente”,
enfatizou o assessor da reunião.
O arcebispo metropolitano, Dom
Washington Cruz, presidiu a reunião,

coordenada pelo Pe. Vitor Simão, com
a presença dos bispos auxiliares Dom
Levi Bonatto, responsável pelo Vicariato para a Comunicação, e Dom
Moacir da Silva Arantes, coordenador
de Pastoral.
Antes da oração e bênção que encerram a reunião, Dom Washington
orientou: “Ao celebrarmos o Natal
em nossas casas, devemos fazer uma
pequena oração, tornando possível a
dimensão do silêncio, para sentirmos
a presença de Deus. Devemos pensar
no sofrimento do próximo, de modo
que o festejado na festa seja realmente
Jesus, que está no meio de nós”.
Essa Reunião de Pastoral teve
como objetivo, também, promover
a confraternização entre os participantes e celebrar a alegria do Natal que se
aproxima. O Ministério de Teatro Arte
e Graça, do Santuário Sagrada Família, apresentou performance que foi
um convite à reﬂexão sobre o verdadeiro sentido do Natal, frente ao estímulo ao consumismo que é enfatizado
nessa data, culturalmente. A próxima
Reunião de Pastoral será realizada no
dia 8 de fevereiro de 2020.

Foto: Rudger Remígio

“A importância do Silêncio na Sagrada Liturgia” foi o tema da última
Reunião Mensal de Pastoral da Arquidiocese de Goiânia, realizada em
14 de dezembro, na Cidade da Comunhão ‒ CPDF. Teve como assessor
o Pe. Mauro Francisco dos Santos, da
Diocese de Goiás, estudioso da temática e autor do livro “Silêncio no Mistério da Liturgia”.
“O Concílio Ecumênico Vaticano
II, por meio da Constituição de Sacra
Liturgia Sacrosanctum Concilium (SC,
30), instituiu o silêncio como elemento constitutivo da liturgia e um dos sinais sensíveis da sua sacramentalidade transformadora e pascalizadora”,
explicou o padre Mauro. Como alertou, é preciso educar a comunidade
para valorizar o sagrado silêncio na
liturgia, a partir da catequese.
Como exemplo, ele lembrou que
estar em silêncio diante do Senhor
é um modo de oração; que devemos
fazer profundo silêncio durante a leitura da Palavra e depois de escutá-la
(Dt 5,31), fazendo o mesmo diante do

Foto: Rudger Remígio

ELIANE BORGES

FERNANDA FREITAS

O dia de 4 de dezembro foi marcado, em Goiânia, pela missa em
ação de graças pelos 80 anos de vida
e 50 anos de sacerdócio do padre
Alaor Rodrigues. A celebração foi
presidida por ele, na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora – Catedral
Metropolitana de Goiânia. Dom
Washington Cruz, arcebispo metropolitano, foi o assistente pontifício. Vários padres concelebraram e
vários diáconos auxiliaram no altar
com os acólitos.
Embora o tempo chuvoso não favorecesse, a Catedral ﬁcou cheia de
ﬁéis, religiosas, amigos e familiares
do padre Alaor. Dom Washington
proferiu a homilia. “Alegremo-nos
com padre Alaor, é festa. Era mais do
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que necessário um reconhecimento
público à dedicação de alguém, que
hoje octogenário, assumiu para si,
há 50 anos, todos os sacrifícios que
a vida presbiteral impõe”, disse o
arcebispo.
Dom Washington explicou que
o aniversário presbiteral não se
trata de uma festa pessoal, mas de
um momento de festa para todo o
presbitério. O pároco da Catedral
de Goiânia, padre Carlos Gomes,
em nome do Clero Arquidiocesano,
parabenizou o aniversariante e disse
que a data é memorável e motivadora para todos os padres.
Após os ritos da Missa, padre
Alaor também dirigiu palavras ao
arcebispo, elogiando suas palavras
e sua relação com o presbitério. Ele
mencionou algumas paróquias e cidades onde foi pároco e administrador paroquial e, olhando os rostos
das pessoas presentes, lembrou de
algumas e citou seus nomes.

A noite chuvosa da última
quinta-feira, 12 de dezembro, foi,
para nossa arquidiocese e para a
família redentorista, bastante signiﬁcativa. Celebrando a padroeira
da América Latina, Nossa Senhora de Guadalupe, foi dia de fazer
memória dos 125 anos da chegada dos missionários redentoristas
em Goiás.
A missa foi presidida por Dom
Washington Cruz, no Santuário-Basílica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que com gratidão falou da importância, do testemunho
e da bela caminhada dos redentoristas desde que se instalaram aqui.
O prefeito de Goiânia, Iris Rezende Machado, que também marcou presença na celebração, junto
com outras autoridades, recebeu,
das mãos do padre Marco Aurélio
Martins da Silva, reitor da Basílica,
uma singela homenagem por celebrar 60 anos de atuação política e

por participar e defender a causa
redentorista. O prefeito agradeceu,
dizendo que não esperava homenagem de tão grande porte e ressaltou que “a gente não pode pensar a
história de Goiânia e do estado de
Goiás sem a presença dos redentoristas, sem a ação, atuação e os
frutos que eles colhem no trabalho
pastoral da Igreja”.
Padre André Ricardo, superior
provincial, em sua mensagem ﬁnal, fez memória da trajetória dos
125 anos de história da congregação em Goiás. Um tempo marcado
de lutas, desaﬁos, mas, sobretudo,
de profundo espírito missionário.
O chamado, para os anos vindouros, é para que todos os confrades
continuem ﬁrmes, sem esmorecer.
“Na convicção de que celebrar este
jubileu é celebrar a misericórdia divina, a bondade de Deus que, por
meio de homens tão frágeis, pecadores, é capaz de obras tão belas,
como o carisma redentorista”, concluiu padre André.
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Sejam “estrelas” que nos guiam, no caminho da esperança,
Fotos: Rudger Remígio

diz Dom Washington Cruz aos cinco novos padres

FÚLVIO COSTA

O

dia 7 de dezembro foi uma
data histórica para a Arquidiocese de Goiânia. É que
o nosso arcebispo, Dom
Washington Cruz, presidiu a ordenação de cinco novos padres. São eles:
Diêmersom Bento de Araújo, José Victor Cabral Dutra, Marcos Paulo Vilela
de Assis, Thiago Martins Borges e Vilmar Antônio Barreto.
A Catedral estava lotada de ﬁéis,
familiares e amigos dos ordinandos.
Concelebraram os bispos auxiliares,
Dom Levi Bonatto e Dom Moacir
Silva Arantes, bem como dezenas
de padres do Clero Arquidiocesano.
Serviram ao altar vários diáconos e
seminaristas.
No rito de ordenação, o presidente
chamou os candidatos um a um. Em
seguida, o reitor do Seminário São
João Maria Vianney, mons. Dilmo
Franco, nomeado bispo auxiliar para a
Diocese de Anápolis (GO), disse ao ar-
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cebispo: “Reverendíssimo Pai, a Santa Mãe Igreja pede que ordenes para
a função de presbíteros estes nossos
irmãos” e, em seguida, Dom Washington perguntou: “Podes dizer-me se
eles são dignos deste ministério?”.
Mons. Dilmo conﬁrmou: “Tendo interrogado o povo de Deus e ouvido os
responsáveis, dou testemunho de que
foram considerados dignos”. O arcebispo, por sua vez, concluiu: “com o
auxílio de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador, escolhemos estes nossos
irmãos para a Ordem do Presbiterado. Graças a Deus!”.
O rito seguiu com a homilia de
Dom Washington, que fez menção ao
sim de Maria. “No seu “sim” incondicional a Deus, a humanidade inteira se vê representada. Por meio dela,
vem a nós aquele a quem o livro do
Apocalipse chama de ‘O vivente’, Jesus Cristo, o Verbo Eterno que, vindo
ao mundo diz: ‘Eis que venho, ó Pai,

para fazer tua vontade’. No encontro
destes dois ‘sim’ se realiza a salvação
de Deus.”
Aos ordinandos, chamados e apresentados para serem presbíteros da
Igreja, o arcebispo disse que eles também são uma bênção para a nossa
Igreja. “Se aqui vocês estão, se daqui
a pouco vocês se prostrarão ao canto
das Ladainhas, é porque, como o coração de Maria, os seus corações foram
atraídos pelo coração de Deus, por
Deus amor, sempre vivo, irradiante e total.” Dom Washington dirigiu
palavras para cada um dos diáconos
exortando-os a serem sacerdotes para
o povo. “Não sejam ‘vedetes’ que nos
cegam, mas ‘estrelas’ que nos guiam,
no caminho da esperança.” O padre,
conforme o arcebispo, tem a missão
de “fazer o céu descer até nós e nos
preparar para recebê-lo de braços
abertos. Um padre, ungido do Senhor, é chamado a sair de si mesmo,

a derramar o óleo da consolação e o
vinho da esperança, sobre as feridas e
os feridos do seu povo”. Ele ressaltou
ainda que “o padre não precisa, por
assim dizer, ter um lugar de destaque
e um futuro garantido, na sociedade,
porque ‘a porção da sua herança é o
Senhor’” (Sl 15,5).
Ao ﬁm da homilia, Dom Washington deixou uma interpelação vocacional aos jovens. “Estou certo que Deus,
hoje, pela ação do Espírito Santo, falou ao coração de muitos aqui e semeou a semente da vocação de consagração na Igreja. Não tenham medo.
Não é fácil, hoje, acolher este apelo.
Deus está conosco e acompanha-nos
e o Espírito Santo fortalece-nos na
resposta aos apelos que Deus nos faz.
Que assim seja!”.
Após ordenados, os neossacerdotes foram saudados pelo povo na Catedral. Os cumprimentos foram feitos
na Cidade da Comunhão (CPDF).
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“Mudaria o Natal ou
mudei eu?”
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(Machado de Assis)

FÚLVIO COSTA

O

Natal chegou. Questionamo-nos e somos todos questionados sobre nossas ações e
omissões ao longo do ano.
Crescemos, diminuímos ou estagnamos? Muitos sentidos e várias interpretações podem gerar respostas diversas
a essas perguntas. Pela denotação do
substantivo, não podemos excluir a fé,
a esperança e a caridade das respostas
porque o verdadeiro Natal só acontece quando mudamos em relação a nós

mesmos e ao próximo. Em época de
consumismo sem precedentes, precisamos voltar à essência do Natal, que
é o despojamento completo, como vemos em Jesus no presépio, que chama
homens e mulheres a converterem-se
aos pobres com sinceridade de coração
e com permanente atitude de solidariedade para com eles.
Na Arquidiocese de Goiânia, diversas paróquias e pastorais promovem
ações sociais que inspiram uma con-

Gesto Concreto – Associação Beija-flor, no dia 13 de dezembro, foi realizado
o gesto concreto da novena de Natal dos colaboradores da Cúria Metropolitana. A
ação se deu em uma manhã recreativa com crianças e adolescentes da Associação
Beija-Flor, uma das obras sociais da Arquidiocese de Goiânia. Os funcionários da Cúria
fizeram arrecadações de alimentos e produtos de limpeza para a instituição e juntos
partilharam de uma divertida manhã com as crianças e os adolescentes, com brincadeiras e um delicioso lanche. Dom Moacir Silva Arantes, bispo auxiliar, conduziu o
momento de oração e deu a bênção a todos os presentes.
Para mais informações sobre a Associação Beija-flor e como contribuir com o local, entre em contato com o Secretariado para a Ação Evangelizadora, no telefone
(62) 3223-0758.
Paróquia Nossa Senhora da Assunção, no Itatiaia, recebeu cestas e doações diversas todos os dias, a partir das 12h, até o dia 15 de dezembro. Embora tenha se
estabelecido essa data, as doações podem ser feitas o ano todo.
Paróquia dos Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo e Santo Expedito, no Jardim América, recebe doações por meio da Pastoral Social. Mais informações, falar com Diego: (62) 9921-88878. A paróquia recebe doações o ano inteiro.
Vila São Cottolengo – realizou a Ação Social “Doe Aconchego”, no dia 17 de dezembro, das 6h às 21h, no Santuário-Basílica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
(Matriz de Campinas). A cada R$ 25,00 doados, o doador é presenteado com um panetone Aconchego ou a cada R$ 40,00, o doador ganha uma camiseta exclusiva da
campanha que tem como tema, este ano, “Doar nos faz pessoas melhores”. A troca
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versão aos pobres, a ﬁm de que possamos todos dar passos em direção às
manjedouras de hoje, seguindo a estrela do Evangelho, que aponta para os
pobres como sinais de contradição e de
radical opção.
A Arquidiocese possui ainda mais
de 87 obras sociais que atendem gestantes, crianças, adolescentes e jovens,
idosos, famílias, doentes, dependentes
químicos e pessoas em estado de vulnerabilidade. O trabalho junto aos mais

necessitados é permanente e, neste ﬁnal de ano, gostaríamos de poder fazer
muito mais. A Cúria Metropolitana está
recebendo doações de roupas, alimentos, brinquedos, enxovais para recém-nascidos e outros itens de necessidade
especíﬁca de cada obra. As doações podem ser deixadas na Cúria Metropolitana (atrás da Catedral Metropolitana) até
o dia 27 de dezembro, e quem tiver interesse em continuar colaborando, pode
fazer doações durante todo o ano.

do panetone e da camiseta poderá acontecer na secretaria da Basílica até o Natal, de
segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.
Matriz de Campinas – em parceria com as rádios Difusora e Terra FM, realizou a
Campanha Natal sem Fome, no dia 3 de dezembro, das 6h às 20h, no Santuário-Basílica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Matriz de Campinas). As doações serão
revertidas para mais de 600 famílias que participaram da Triagem Socioeconômica
realizada pelo Centro de Ação Social de Campinas (CASC). Caso queiram realizar doações, o CASC atende mensalmente 150 famílias com doação de cesta básica. Mais
informações: (62) 3533-5310.
Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, do Setor Expansul, Aparecida de
Goiânia – recebeu cestas até o dia 21 de dezembro, mas as doações podem ser feitas
em qualquer período do ano. As arrecadações são revertidas para as pessoas em situção de vulnerabilidade. Mais informações: (62) 3584-3843 ou 2057.
Pastoral da Aids (Grupo AAVE) – Confraternização de Natal para as pessoas portadoras de HIV, no dia 18 de dezembro, a partir das 14h. Houve um momento de espiritualidade, lanche e entrega de brinquedos para as crianças. A Pastoral da Aids recebe
doações o ano inteiro, principalmente em dinheiro, para comprar remédios aos portadores de HIV. Mais informações: (62) 99617-1166. Endereço: Rua Iporá, Qd. 19, Lt. 15,
Bairro Nossa Senhora de Fátima (Cidade Jardim).
Pastoral Familiar – Dia 22 de dezembro, a partir das 8h, entrega de presentes e
cestas doadas para as famílias carentes do Setor Orlando de Morais.
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CARTA APOSTÓLICA

SINAL ADMIRÁVEL

Foto: Rudger Remígio

sobre o significado e valor do presépio

1. O SINAL ADMIRÁVEL (Admirabile Signum) do Presépio, muito
amado pelo povo cristão, não cessa de
suscitar maravilha e enlevo. Representar o acontecimento da natividade de Jesus equivale a anunciar, com
simplicidade e alegria, o mistério da
encarnação do Filho de Deus. De fato,
o Presépio é como um Evangelho vivo
que transvaza das páginas da Sagrada
Escritura. Ao mesmo tempo que contemplamos a representação do Natal,
somos convidados a colocar-nos espiritualmente a caminho, atraídos pela
humildade d’Aquele que Se fez homem a ﬁm de Se encontrar com todo
o homem, e a descobrir que nos ama
tanto, que Se uniu a nós para podermos, também nós, unir-nos a Ele.
Com esta Carta, quero apoiar a
tradição bonita das nossas famílias
de prepararem o Presépio, nos dias
que antecedem o Natal, e também o
costume de o armarem nos lugares de
trabalho, nas escolas, nos hospitais,
nos estabelecimentos prisionais, nas
praças… Trata-se verdadeiramente
de um exercício de imaginação criativa, que recorre aos mais variados
materiais para produzir, em miniatura, obras-primas de beleza. Aprende-se em criança, quando o pai e a mãe,
juntamente com os avós, transmitem
esse gracioso costume, que encerra
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uma rica espiritualidade popular. Almejo que essa prática nunca desapareça; mais, espero que a mesma, onde
porventura tenha caído em desuso, se
possa redescobrir e revitalizar.
2. A origem do Presépio ﬁca-se a
dever, antes de mais nada, a alguns
pormenores do nascimento de Jesus em Belém, referidos no Evangelho. O evangelista Lucas limita-se a
dizer que, tendo-se completado os
dias de Maria dar à luz, “teve o seu
ﬁlho primogênito, que envolveu em
panos e recostou numa manjedoura, por não haver lugar para eles na
hospedaria” (2,7). Jesus é colocado
numa manjedoura, que, em latim, se
diz praesepium, donde vem a nossa
palavra presépio.
Ao entrar neste mundo, o Filho
de Deus encontra lugar onde os animais vão comer. A palha torna-se a
primeira enxerga para Aquele que
Se há de revelar como “o pão vivo,
o que desceu do céu” (Jo 6,51). Uma
simbologia, que já Santo Agostinho, a
par de outros Padres da Igreja, tinha
entrevisto quando escreveu: “Deitado numa manjedoura, torna-Se nosso alimento” (Santo Agostinho, Sermão 189, 4). Na realidade, o Presépio
inclui vários mistérios da vida de Jesus, fazendo-os aparecer familiares à
nossa vida diária [...].

As Fontes Franciscanas narram, de
forma detalhada, o que aconteceu em
Gréccio. Quinze dias antes do Natal,
Francisco chamou João, um homem
daquela terra, para lhe pedir que o
ajudasse a concretizar um desejo:
“Quero representar o Menino nascido
em Belém, para de algum modo ver
com os olhos do corpo os incômodos
que Ele padeceu pela falta das coisas
necessárias a um recém-nascido, tendo sido reclinado na palha de uma
manjedoura, entre o boi e o burro”
(Tomás de Celano, Vita Prima, 85: Fontes Franciscanas, 468). Mal acabara de
o ouvir, o ﬁel amigo foi preparar, no
lugar designado, tudo o que seria necessário segundo o desejo do Santo.
No dia 25 de dezembro, chegaram a
Gréccio muitos frades, vindos de vários lados, e também homens e mulheres das casas da região, trazendo
ﬂores e tochas para iluminar aquela
noite santa. Francisco, ao chegar, encontrou a manjedoura com palha, o
boi e o burro. À vista da representação do Natal, as pessoas lá reunidas
manifestaram uma alegria indescritível, como nunca tinham sentido antes.
Depois, o sacerdote celebrou solenemente a Eucaristia sobre a manjedoura, mostrando também, deste modo, a
ligação que existe entre a Encarnação
do Filho de Deus e a Eucaristia. Em

Gréccio, naquela ocasião, não havia
ﬁguras; o Presépio foi formado e vivido pelos que estavam presentes (Tomás de Celano, Vita Prima, 85: Fontes
Franciscanas, 469).
[...]
Queridos irmãos e irmãs, o Presépio faz parte do suave e exigente processo de transmissão da fé. A partir
da infância e, depois, em cada idade
da vida, educa-nos para contemplar
Jesus, sentir o amor de Deus por nós,
sentir e acreditar que Deus está conosco e nós estamos com Ele, todos ﬁlhos
e irmãos graças àquele Menino Filho
de Deus e da Virgem Maria. E educa
para sentir que nisso está a felicidade.
Na escola de São Francisco, abramos
o coração a esta graça simples, deixemos que do encanto nasça uma prece
humilde: o nosso “obrigado” a Deus,
que tudo quis partilhar conosco para
nunca nos deixar sozinhos.
Conﬁra a íntegra da Carta Apostólica no site da Arquidiocese de
Goiânia.

Santuário do Presépio
1º de dezembro de 2019
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VIDA CRISTÃ

Vamos cantar o Natal?
Foto: Internet

EQUIPE DO CANTO LITÚRGICO

N

o início de cada Ano Litúrgico, após atravessarmos
as trevas da espera ansiosa,
chegamos à belíssima celebração do Natal do Senhor. Tempo de
festa, em que o céu e a terra se encontram: a natureza humana é elevada, na
medida em que o Filho de Deus, que é
Deus com o Pai, assume a condição de
homem entre os homens. As palavras
do Prólogo de São João servem de iluminação a respeito do mistério da fé
que celebramos: “a todos quantos o
receberam, deu-lhes o poder de serem
feitos ﬁlhos de Deus, a saber, aos que
creem no seu nome; e o Verbo se fez
carne e armou a sua tenda no meio de
nós” (Jo 1,12-14).
A proximidade de Deus, que quis
assumir a nossa condição e, ao mesmo
tempo, nos enriquecer com sua presença, também exige nossa responsabilidade, sobretudo em prol de um
mundo mais digno para todos. Nesse
sentido, as palavras de Santo Efrém
sobre o Natal nos ajudam a penetrar o
sentido profundo do que celebramos:
“Hoje, Maria, ao levar a divindade, se
tornou para nós céu; e Cristo, sem deixar a glória paterna, se encerrou nos
apertados limites do ventre materno,
para exaltar os homens à dignidade
mais elevada”. A Solenidade do Natal
é, então, a grande festa da dignidade,
em que assumimos nossa dignidade
de ﬁlhos no Filho, como modo de expressão de sua luz para os outros.
Como um dos pontos altos do Ano
Litúrgico, a Solenidade do Natal do
Senhor não pode se reduzir a apenas
um dia. Eis porque se estende numa
oitava, isto é, em oito dias, durante
os quais festejamos aquele mesmo
dia do nascimento do Senhor e, posteriormente, em algumas semanas,
nas quais temos a oportunidade de
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acompanhar os principais momentos
da infância de Jesus: como a visita dos
Magos, na Epifania, e o seu Batismo.
Essas e outras celebrações constituem
o que chamamos de Tempo do Natal,
que dura até o dia 2 de fevereiro, com
a Festa da Apresentação do Senhor,
também chamada de Festa da Luz.
Ao falarmos em canto e música, o
Tempo do Natal traz consigo grande
jubilo pela presença do Salvador. Nosso canto se torna continuidade do canto dos Anjos que anunciaram aos pastores: “Glória a Deus nos altos céus e
na terra paz aos homens de boa vontade” (Lc 2,14). Por esse motivo, alguns
elementos devem ser lembrados:
O canto do Natal é um canto de festa. Deve-se cuidar para que os cantos
escolhidos para o Tempo do Natal
expressem a alegria pela presença
do Senhor junto à humanidade. Podem ser valorizados os instrumentos
que permaneceram mais sóbrios ao

longo do Advento. Isso não signiﬁca, contudo, que os instrumentos devam se sobressair às vozes. O canto
é indicativo da intensidade de nossa
festa, por isso deve ter a participação
de toda a assembleia.
Canta-se o Glória. Após passarmos
todo o Advento sem cantar o Glória, devemos resgatá-lo em todo o
seu sentido. Originalmente, o Glória só era cantado na noite do Natal,
pelo bispo em sua catedral. Posteriormente, foi difundido para as
demais comunidades e não apenas
no Natal, mas em todas as grandes
festas da nossa fé. Há, então, um
estreito vínculo entre o Glória e o
Tempo do Natal, e isso deve ser visto por meio do nosso canto. Prioriza-se a letra oﬁcial da liturgia, que
tem conteúdo cristológico, isto é,
que enfatiza a centralidade de Cristo na vida da Igreja.
Cantos tradicionais de Natal.

7

Quando falamos em Tempo do
Natal, uma série de canções vêm à
nossa mente. A maior parte delas
constitui o repertório natalino ocidental, embora nem todas tenham
sido compostas para a Liturgia.
Assim, é preciso ter muita sensibilidade, reconhecendo o instante
mais adequado para sua entoação.
Algumas canções, como Adeste Fideles, podem aparecer como Canto
de Preparação das Oferendas, sem
atrapalhar o andamento da celebração. Outras, porém, são mais oportunas em outros momentos da comunidade, como na organização de
uma Cantata de Natal, por exemplo, mas não dentro da Liturgia.
Articulação entre fé, liturgia e culturas populares. Ao longo do Tempo do Natal é comum a realização
de alguns festejos populares, entre
os quais destacamos as Folias de
Reis e os Reisados. Tais celebrações
constituem um patrimônio cultural
do nosso povo e devem ser valorizadas. Como dissemos acima, cuidemos para que sua realização não
entre em conﬂito com a Liturgia. É
possível, por exemplo, entoar uma
Folia como Canto de Entrada, como
Canto de Preparação das Oferendas
ou mesmo como Canto Final. Tudo
irá depender do teor dos textos a
serem cantados.
O canto como evangelização. O
Tempo do Natal guarda consigo um
alcance afetivo sobre as pessoas em
geral. Tem, por isso, um potencial
evangelizador que ultrapassa os
muros de nossas paróquias. Nesse
tempo, seria muito bom que organizássemos Cantatas e/ou apresentações em outros ambientes, como
escolas, hospitais, praças públicas,
como formas de evangelização por
meio do canto e da música e, ao
mesmo tempo, de darmos testemunho público de nossa fé.

17/12/2019 17:58:41

Dezembro de 2019

8

Arquidiocese de Goiânia

LEITURA ORANTE

“José levantou-se, de noite, com o
menino e a mãe, e retirou-se” (Mt 2,14)
FABRÍCIO BESSA FERREIRA
Seminarista da Diocese de Itumbiara-GO
Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney

D

eus, por inﬁnita bondade e
amor, envia seu Filho, Jesus
Cristo, aos homens, no seio de
uma família. No próximo domingo, celebraremos, em comunhão com
toda a Igreja, a Festa da Sagrada Família.
O Evangelho nos mostra a ação de um
pai, José, que, escutando a voz de Deus
e querendo proteger quem o Senhor lhe
havia conﬁado, Maria e Jesus Menino,
parte para o Egito, bem longe de Herodes.
José deve ser para nós exemplo de escuta,
serviço e obediência. Ele soube deixar-se
conduzir não por aquilo que ele achava
certo, mas por uma vontade de Deus.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Mt 2,13-15.19-23 (página 1347‒ Bíblia
das Edições CNBB)
1. Ambiente de oração: encontre um espaço que lhe
proporcione rezar e meditar a Palavra de Deus. Peça
a presença do Espírito Santo, para que ele o auxilie
numa leitura atenta da Palavra;
2. Leitura atenta da Palavra: sublinhe as palavras que
mais chamaram sua atenção. Repita essas palavras em
voz alta, para que elas adentrem em sua mente e em
seu coração;
3. Oração: faça uma oração de louvor e agradecimento
pelo momento que Deus lhe proporcionou. Se possível, escreva sua oração.

Caríssimos irmãos, em nossa família,
conseguimos fazer o que José fez? Conseguimos deixar Deus conduzir nossa casa?
Conseguimos ser guiados por sua vontade? Que nesta festa, a exemplo da Sagrada Família, possamos crescer nas virtudes
desse pai, o glorioso São José.

Sagrada Família, Jesus Maria e José, festa ‒ Ano A. Liturgia da Palavra: Eclo 3,3-7.14-17a; Sl 127 (128),1-2.
3.4-5 (R/. cf. 1); Cl 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23.

Liturgia da Semana: 2ª-f.: Ml 3,1-4.23-24; Lc 1, 57-56. 3ª-f.: 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Lc 1,67-79; Missa vespertina da Vigília de Natal: Is 62,1-5; At
13,13,16-17.27.29; Mt 1,1-25. 4ª-f.: Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo – Missa: da noite: Is 9,1-6; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14; Missa da aurora: Is 62,11-12; Tt
3,4-7; Lc 2,15-20; Missa do dia: Is 52,7-10; Hb 1,1-6; Jo 1,1-18 ou abrev. 1-5.9-14. 5ª-f.: At 6,8-10;7,54-59; Mt 10,17-22. 6ª-f.: São João Ap. e Evangelista, festa
– 1Jo 1,1-4; Jo 20,2-8. Sábado: 1Jo 1,5-2,2; Mt 2,13-18. Domingo: Sagrada Família, Jesus, Maria e José – Eclo 3,3-7.14-17a; Cl 3,12-21; Mt 2, 13-15.19-23.

ESPAÇO CULTURAL

Sugestão
de filme
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É véspera de Natal em Milão, na Itália, e os moradores de rua, o casal Lilli e Annibale, encontram um bebê
recém-nascido em uma lixeira e o levam a um hospital
próximo. O inesperado, porém, acontece: os médicos e
enfermeiras não conseguem ver a criança. O casal insiste,
mas, por fim, são forçados a deixar o hospital. No entanto, logo descobrem que outras pessoas conseguem ver a
criança, como muitos amigos sem-teto. Por algum motivo, o bebê é invisível para alguns e visível para outros. O
evento extraordinário, então, se espalha rapidamente de
boca em boca, e logo os jornalistas e a mídia começam a
falar sobre isso.
Filme: Um presente do céu – Título original: Pane Dal Cielo Alle
Gênero: Drama – País: Itália – Ano: 2018
Direção: Giovanni Bedeschi
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